Schoolkrant december ’18

Jarigen van de maand:
3 : Ariana K1
4 : Bauke K2, Esmée K2
7 : Mattia L2
11 : Ghislaine
13 : Mikail L2
14 : Thieme L4 , Ynse L4
15 : Aulii L1
22 : Yana L4
23 : Janneke L5
27 : Quinten L6
28 : Lily L1
29 : Jayden K2

Belangrijke data januari:

14 : K2/K3 Rollebolle
17 : L1 schaatsen
20 : Winterwandeling
29 : L6 wetenschapsdag
30 : forum

Klas Nath
December was een echte feestmaand. We kregen de Sint op bezoek op school en er was een
kerstfeestje met veel pakjes. We gingen ook samen met de muizenklas naar toneel. En er was
ook een wendag voor Silas en Danto die in januari ons klasje komen vervoegen. We leerden
ook een nieuwe druktechniek: de monodruk. We hebben ons deze maand dan ook niet
verveeld. De kikkerklas wil iedereen fijne feesten wensen en een spetterend 2019. Tot in het
nieuwe jaar !!!!

Klas Katia
Sint op bezoek!
Woensdag 5 december 2018 brachten de Sint en zijn knotsgekke Pieten een bezoek aan
onze school. De Sint had dit jaar ons op voorhand een brief gestuurd en vertelde daarin
dat hij het steeds moeilijk vindt om ‘s nachts de pakjes te bezorgen. Hij vroeg onze
kleuters om hulp. Samen maakten we voor hem een mijter-muts die ook nog een
geplastificeerd was zodat ze ook tegen de regen kon. De Sint was heel blij hiermee en
vond ons klasoptreden ook super. We werden allemaal beloond met een mooi
voorleesboek. Hiervan zijn er zeer veel en mooie foto’s terug te vinden op onze website
en facebookpagina.
Naar het toneel:
We deden deze maand ook nog een keileuke uitstap.
Samen met de kikkerklas gingen we naar het toneel. Het toneel heette “ cache-cache”. Er
werden verschillende talen door elkaar in gesproken en toch begrepen we het.

Kerstatelier:
Ons eerste kleuteratelier vond ook plaats.
Alle kleuters konden kiezen uit 5 verschillende
soorten kerstgeschenken die ze wilden maken.
Hiervoor waren veel helpende handen nodig
van ouders en deze waren er ook, waarvoor
onze oprechte dank. Samen maken we school!
Deze maand vierden we de verjaardag van
Ariana! Proficiat!

Klas Ann
De laatste maand van het jaar was een echte feestmaand: een dubbele verjaardag voor
Bauke en Esmée (allebei 4 jaar geworden), Sint en zijn Pieten op bezoek, feest voor
Artuur (4 jaar) en we sloten af met een gezellig kerstfeest in de klas. We gingen samen met
de klas van Katelijne naar het theater, leerden over de letter ‘K’ en werkten onze plannen
en contracten af. Kerstmis was natuurlijk niet ver weg, net als werken met kerstballen,
dennenbomen, letters en cijfers. We kozen 2 gedichten en 2 ontwerpen voor onze
nieuwjaarsbrief en gingen aan de slag. Nu mogen we 2 weken genieten van een leuke,
gezellige vakantie!

Klas Kristie / Mutlu / Katelijne

De K van kerst.
Het was een drukke maand in het vossenklasje. Eerst kwam Sinterklaas op bezoek en daarna stond er
opeens een nieuwe juf in de klas. Gelukkig verliep alles heel vlot en zijn we snel aan de slag kunnen
gaan. Want we leerden een nieuwe letter: de letter K van kerst, kerstballen, kerstboom…
We openden ons eigen kerstwinkeltje, we maakten een menukaart voor het kerstfeest, we hebben
heerlijk in de hoekjes gespeeld en we hadden zelf nog tijd over om onze nieuwjaarsbrief te leren.
Na al dat harde werk kunnen we nu van een welverdiende vakantie genieten.

Klas Kirsten
December was een echte feestmaand! We startten met een superleuk Sinterklaasfeest, waar we een
leuk dansje voor de Sint en zijn Pieten opvoerden.
Met veel plezier drukten ze ook onze nieuwjaarsbrieven en leerden we 2 nieuwe technieken kennen:
drukken met een ballon en drukken met structuur met behulp van de drukmangel.
In ons klasje hadden we 2 jarigen in december: Aulii en Lily ( die tijdens de kerstvakantie een jaartje
ouder zal worden ): een dikke proficiat, lieve ‘ grote ‘ meisjes!
Ons laatste schooldagje in 2018 eindigden we met een tof en geslaagd kerstfeestje: pakjes uitdelen,
lekker smullen van zelfgemaakte cakes en popcorn, spelletjes spelen,…
Voor iedereen een spetterend eindejaar en we zien jullie graag terug in 2019!

Klas Martine / Lynn
De jarigen van deze maand zijn Mikail en Mattia.
Een dikke proficiat jongens.

Wij zijn ook gaan schaatsen.
Een fijne namiddag.

Loris toonde zijn spierballen tijdens zijn sportronde. Hij vertelde meer
over de sport boksen en welke uitrusting je daarvoor nodig hebt. Knap
gepresenteerd!

Ook kwam de sint op bezoek met paard en koets.

Klas Marjan

En het jaar 2018 is alweer voorbij. Wat vliegt de tijd toch. Deze maand hebben we
weer heel wat leuks gedaan in de klas. We trokken te voet naar de bib en werden in
terugkeren helemaal natgeregend. In de bib konden we deelnemen aan een
tentoonstelling van Joke van Leeuwen. Dit was superleuk! We hebben ook de
verjaardag van Thieme en Ynse gevierd, ze zijn 9 jaar geworden. De 2de graad deed
ook mee aan Alles met de bal, leuk zo een namiddagje sporten. We hebben de grote
actuaquiz gehouden met lekkere groentjes als punten. Dat was leuk. En natuurlijk
hebben we 2018 afgesloten met cadeautjes en een kerstfeestje in de klas.
Voor iedereen een spetterend 2019!!!!

Klas Katrien
Tweede graad: klas Katrien
In december deden we heel wat leuke uitstappen, zoals Alles met de bal, met het
stadsplannetje van Genk te voet naar de bib, in de bib een spel rond Joke Van
Leeuwen, een workshop rond afval, …

Deze stoere jongens hebben onze kerstboom opgezet in de klas! De boom werd
versierd door knappe knutselwerkjes van de lieve kids.

Fijne eindejaarsfeesten allemaal en geniet van de welverdiende vakantie!!

Klas Rabia
Wat vliegt de tijd! Ongelooflijk toch dat het eerste schooltrimester al voorbij is. De kids hebben
verder gewerkt aan hun grote project van de historische tijden. We zijn gaan schaatsen in de
Schaverdijn en wat een plezier dat we hadden. We mogen de verjaardag van Lander zeker niet
vergeten, want hij trakteerde met heerlijke monster-cupcakes. De laatste schooldag van dit jaar sloot
de derde graad af met een heuglijke party in de klas. Nadat we alle cadeautjes uitgepakt hadden,
stond iedereen al te swingen en te shaken! Mmmhh, lekkere hapjes en wat drank hoorden er
natuurlijk ook bij. Wij wensen jullie spetterende feestdagen met veel liefde, een goede gezondheid,
eeuwige vrede en bergen geluk!!! Hopelijk komen onze wensen dit jaar allemaal uit;) Happy
2019!!!!!!!!

